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OBRAS PUBLICADAS PELA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
SOBRE CONSTITUIÇÕES E CONSTITUINTES DE

MINAS GERAIS *

CEM anos de esquecimento: a constituinte estadual de 1891. Indicador, Belo
Horizonte, v.9, n. 35, p. 1665-92,janímar. 91.

Parte de ensaio do historiador Luiz Fernandes de Assis, que mostra o
contexto político à época da convocação da Assembléia Constituinte de
1891. Através de temas como a composição política da Constituinte Esta-
dual, a instituição do Senado Estadual como Poder Moderador, e outros, vai
tecendo comentários sobre o contexto político da época, a instalação da Re-
pública e sua repercussão em Minas, a polêmica formação da lista para inte-
grantes da Assembléia Constituinte, o anteprojeto de Constituição, a instala-
ção da Assembléia e seus trabalhos, a oposição ao bicameralismo, a expres-
são dos municípios na Constituinte e a mudança de capital.

AS CONSTITUIÇÕES estaduais de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São
Paulo; um estudo comparativo. Indicador, Belo Horizonte, v.8, n. 31, p.
1267-1335, jan./mar. 90.

Contribuição inicial para um estudo comparativo das Constituições de
Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Através da discussão preliminar
dos temas Administração Pública e Servidores Públicos, Educação, Meio
Ambiente e Orçamento, oferece valiosas pistas para um estudo em maior mi-
núcia das Constituições, cujos textos frequentemente se propuseram a tradu-
zir, para os contornos e peculiaridades de regiões inteiramente distintas, pre-
ceitos que a Constituição da República só pôde formular genericamente.

HISTÓRIA do Legislativo Mineiro: as constituintes republicanas. Indicador,
Belo Horizonte, v. 5, n. 20, p. 361-408, jan./mar. 87. (Segundo Relató-
rio - revisão preliminar do projeto "História do Legislativo Mineiro -
As Constituintes Republicanas").

* Disponíveis para consulta na Gerência de Biblioteca - Departamento de Documentação e Informa-
ção.
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Dividido em três partes, aborda as constituintes de 1891, 1935 e 1947.
A primeira discorre sobre a dissolução do Estado Imperial, a construção da
política de conciliação em Minas, o Bicameralismo, a organização municipal
e a mudança da Capital. A de 1935 mostra o contexto à época da Assem-
bléia, sua composição e grandes temas constitucionais. A última parte aborda
o panorama sócio-político em que se reuniu a Constituinte de 1947.

MINAS GERAIS. Assembléia Legislativa. As constituintes mineiras de
1891, 1935 e 1947; uma análise histórica. Belo Horizonte, 1989. 3I4p.

Focaliza as três Assembléia Constituintes reunidas em Minas Gerais
durante o período republicano em 1891, 1935 e 1947, desenvolvendo os três
estudos através de temas estruturados que procuram refletir as características
de cada constituinte:

- 1891 concentra-se em alguns temas cruciais que dominaram o debate
constitucional, tais como bicameralismo, o estatuto dos municípios e a mu-
dança de capital;

- 1935 procura situar o contexto político e sócio-econômico da época -
para caracterizar de que forma ecoava na Assembléia a reorganização social
e política p6s-30, além de acentuar também os grandes temas de elaboração
constitucional;

- 1947 releva o quadro de pluralismo partidário, bem como as conse-
quências dessa nova configuração. Finalmente, registradas as particularida-
des de cada Constituinte, destacam-se as bases comuns à política mineira,
por exemplo, a conciliação.

MINAS GERAIS. Assembléia Legislativa. Assembléias Constituintes Minei-
ras e Representação Mineira nas Assembléias Nacionais Constituintes.
Belo Horizonte, 1989. 274p. (2)

Compõe-se de dados primordiais referentes às Constituintes de 1891,
1935 e 1947 e às tarefas de adaptação do texto magno estadual à Constitui-
ção de 1967 e à Emenda n2 1 de 1969. Apresenta: datas de instalação e en-
cerramento dos trabalhos; relações nominais dos constituintes e deputados
encarregados de proceder às referidas adaptações; relações nominais dos
membros das mesas diretoras e das Comissões Constitucionais; o inteiro teor
dos Relatórios das Comissões Constitucionais apostos aos Projetos de Cons-
tituição enviados para o Executivo; relações nominais das representações
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mineiras nas Assembléias Nacionais Constituintes de 1891, 1934 e 1946,
além da bancada mineira que integrou o Congresso Nacional na elaboração
da Constituição de 67; artigo "Os antecedentes do constitucionalismo do
Estado de Minas Gerais" do Prof. José Alfredo de Oliveira Baracho e final-
mente os dados referentes à IV Assembléia Constituinte do Estado de Minas
Gerais.

MINAS GERAIS. Constituição. Constituições do Estado de Minas Gerais
(de 1891, 1935, 1945, 1947 e 1967 e suas alterações). Belo Horizonte,
ALEMG, 1988. 419p. (3)

Cartas Constitucionais mineiras e as respectivas alterações, com orto-
grafia vigente à época da promulgação de cada texto e na sua forma original,
sem consolidação, em benefício da visão do processo histórico do Direito
Constitucional positivo do Estado. Apresenta detalhado sumário com os itens
das alterações explicitadas através de ementas, para facilitar a consulta e in-
dicar de forma sucinta as modificações posteriormente incorporadas aos
textos constitucionais. Inclui artigo "Constituições de Minas Gerais" do
Prof. Raul Machado Horta, no qual analisa as constituições do Estado e a
atividade constitucional estadual desde a elaboração do texto magno de
1891.

O PODER legislativo nas constituintes estaduais. Indicador, Belo Horizonte,
v. 5, n. 22, p. 479-519, jul./set. 87.

Para falar do Poder Legislativo instituído na Constituinte de 1891, o
artigo busca entender o conceito de representação política esclarecendo a
forma como acontecia essa representação, seu processo de escolha, qual o
sistema eleitoral adotado e sua prática, além de abordar a questão da repre-
sentação política qualitativa ou quantitativa (o Sistema bicameral ou unica-
meral). Na de 1935 faz uma análise do Poder Legislativo à época e sua re-
percussão na elaboração do Título "Do Poder Legislativo", abordando as-
suntos como unicameralismo, representação classista, criação da Comissão
Especial, elegibilidade, imunidades parlamentares, iniciativa das leis e Co-
missões Parlamentares de Inquérito. Já na Constituição Mineira de 1947 o
autor discorre sobre a crescente debilidade do Poder Legislativo, seu caráter
complementar na luta pela hegemonia no plano estadual face às transforma -
ções por que havia passado o país desde 1930, refletindo-se nas relações en-
tre União e Estado e, dentro destes, entre Executivo e Legislativo.
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O PROJETO: "História do Legislativo Mineiro"; as Constituintes Republi-
canas. Indicador, Belo Horizonte, v. 3, n. 14, p. 117-8, jul./ago. 85.

Descrição de Projeto da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, através do CINPE - Conselho de Informação e Pesquisa e da FJP -
Fundação João Pinheiro, com o objetivo de resgatar a história dos trabalhos
constituintes de 1891, 1935 e 1947 em Minas Gerais, recuperando e ofere-
cendo à crítica essas experiências constituintes. Apresenta metodologia pro-
posta para o trabalho.
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